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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GVOZD 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 363-02/16-01/22 
URBROJ: 2176/09-02-16-2 
Vrginmost, 11. listopada 2016. 
 
 
 Na temelju  članka 4. Odluke o obavljanju poslova prijevoza pokojnika koji se 
financiraju iz Proračuna Općine Gvozd („Službeni vjesnik“ Općine Gvozd, broj 21/16), 
Općinski načelnik Općine Gvozd objavljuje 
 
 

JAVNI NATJEČAJ 
 

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju 
 iz Proračuna Općine Gvozd 

 
 

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA 
 

 Predmet javnog natječaja je povjeravanje ugovorom na 4 godine obavljanje sljedećih 
pogrebničkih poslova na području Općine Gvozd: 
 - poslovi preuzimanja i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do 
nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez 
obdukcije. 
 Za obavljanje navedenih poslova ponuditelj mora imati organizirano dežurstvo od 0 – 
do 24 sata. 
 
 II. UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POSTUAK JAVNOG NATJEČAJA 
 

Pisana ponuda se dostavlja na obrascu Ponudbeni list (Obrazac 1). 
Ponudi se prilažu sljedeće isprave: 
- dokaz o registraciji za obavljanje pogrebničke djelatnosti (izvadak iz obrtnog ili 

sudskog registra) - izvornik, 
- rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti 

– preslika, 
- prometna knjižica pogrebnog vozila kao dokaz da ponuditelj ima na raspolaganju (u 

vlasništvu ili najmu, najmanje jedno pogrebno vozilo – preslika, 
- potvrda Porezne uprave o plaćenim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko 

i zdravstveno osiguranje izdanu nakon dana objave natječaja – izvornik, 
-potvrda o plaćenim svim obvezama prema Općini Gvozd izdanu nakon objave javnog 

natječaja – izvornik 



-izjava ponuditelja da odgovorna osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje 
vodi kazneni postupak za kaznena djela protiv gospodarstva, odgovorna osoba daje izjavu za 
sebe i za pravnu osobu (Obrazac 2), 

-izjavu ponuditelja da će kao osiguranje za izvršenje  ugovora prilikom sklapanja 
ugovora Općini Gvozd predati bjanko zadužnicu ovjerenu od strane javnog bilježnika s 
naznakom najvišeg iznosa do 10.000,00 kuna (Obrazac 3). 

Svaka stranica ponude i priloga mora biti uvezana u cjelinu jamstvenikom i pečatom 
na poleđini, s označenim rednim brojem stranica kroz ukupan broj stranica ili ukupnim 
brojem stranica ponude kroz redni broj stranice. Ponuda mora biti pisana neizbrisivim 
otiskom. 

Ponuda obvezuje ponuditelja 60 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponude. 
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je cijena prijevoza po prijeđenom kilometru. 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz 

javnog natječaja, ponudi najnižu cijenu prijevoza po prijeđenom kilometru. 
Krajnji rok za dostavu ponuda je 28. listopada 2016. godine u 11,00 sati kada ponude 

moraju biti zaprimljene u pisarnici Općine Gvozd bez obzira na način dostave. 
Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u pisarnicu 

Općine Gvozd, na adresu Općina Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 44410 Vrginmost, sa 
naznakom „NE OTVARAJ – ZA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA“ u 
zatvorenoj omotnici, s upisanim nazivom ponuditelja i adresom na poleđini omotnice. 

Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 28. listopada 2016. godine s početkom u 
11,00 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gvozd, Vrginmost, Trg dr. 
Franje Tuđmana 6, II. kat. 

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi opunomoćeni predstavnici. 
Ponude dostavljene izvan roka neće se razmatrati već će se neotvorene vratiti 

ponuditeljima. 
Ponude koje ne sadrže u prilogu sve isprave navedene u javnom natječaju bit će 

odbačene kao nepotpune. 
Na temelju provedenog postupka javnog natječaja odluku o izboru najpovoljnijeg 

ponuditelja kojemu će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika iz točke I. natječaja 
donosi općinski načelnik Općine Gvozd. 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja je upravni akt protiv kojeg se ne može 
podnijeti žalba ali se može pokrenuti upravni spor. 

 
III. SKLAPANJE UGOVORA 
 

Općinski načelnik Općine Gvozd sklopit će ugovor o obavljanju poslova prijevoza 
pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Gvozd s odabranim najpovoljnijim 
ponuditeljem u roku od 15 dana od dana izvršnosti odluke o izboru. 

 
 
        NAČELNIK 
 
                           Branko Jovičić, dipl. ing., v.r. 

 
 

Ovaj Natječaj objavljen je na web stranici Općine Gvozd www.gvozd.hr 
i oglasnoj ploči Općine Gvozd  
dana 13. listopada 2016. godine 

 
 



          Obrazac 1 
 

PONUDBENI LIST 
 
 

 Broj              Datum 
            ponude: _____________________                     ponude: _____________________ 
 
 

Naziv i sjedište naručitelja 
 

 

Općina Gvozd, 44410 Vrginmost, Trg dr. Franje Tuđmana 6 
 

Naziv ponuditelja 
 

 
 
 

 

Sjedište ponuditelja 
 

 
 
 

 

OIB 
 

 
 
 

 

Žiro račun i banka 
 

 
 
 

 

Gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a (zaokruži) 
 

 

          DA                           NE 
 

Telefon 
 

 
 
 

 

Telefaks 
 

 
 
 

 

E-mail 
 

 
 
 

 

Adresa za dostavu pošte 
 

 
 
 

 

Ime i prezime osobe za kontakt 
 

 
 
 

 

Ime, prezime i funkcija ovlaštene 
osobe za potpisivanje ugovora 
 

 
 
 
 

 
 

Predmet ponude 
 

 

Prijevoz pokojnika koji se financira iz Proračuna Općine Gvozd 
 

 
 

Cijena usluge prijevoza pokojnika 
po kilometru 
 

 

Bez PDV-a 
 
 

S PDV-om 
 

 
Rok valjanosti ponude 60 dana od datuma krajnjeg roka za dostavu 
 
 Ime, prezime i funkcija 
 Ovlaštene osobe ponuditelja     ____________________________________ 
 
 Potpis ovlaštene osobe 
            Ponuditelja                            ____________________________________                

 
 

    M.P. 

 



          Obrazac 2. 

 

 Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću 
 

I Z J A V U 
 

kojom ja 
 

___________________________________________________________________________ 
(ime i prezime, adresa, OIB, broj osobne iskaznice izdane od) 

 
___________________________________________________________________________ 

 
kao osoba ovlaštena za zastupanje  

 
___________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) 
 

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski 
subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više sljedećih kaznenih djela prema 
propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena 
po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: 
a) Prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita 
u gospodarskom poslovanju (članak 252), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 
253), zlouporaba u postupku nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), 
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti 
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje 
mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem 
(članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.), i počinjene kaznenog djela u sastavu 
zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 125/11, 
144/12, 56/5 i 61/15-ispr.).. 
b) Prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju 
(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 
333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne 
vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347) i 
davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj110/97, 27/98, 50/00, 
129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)). 
 
 U ____________________, __________________ 2016. godine  
                               (mjesto)                    (datum) 
 

   M.P.     Ponuditelj  
 
      ________________________________ 
            (odgovorna osoba ponuditelja)  
            
  
 



          Obrazac 3. 
 
 
 
 

I Z J A V A 
 

o prihvaćanju obveze za dostavljanje jamstva za uredno ispunjenje 
ugovorne obveze 

 
 

Ovom Izjavom ponuditelj ______________________________________________________ 
                                                                                 (naziv i adresa ponuditelja) 
prihvaća obvezu da će prilikom sklapanja ugovora dostaviti jamstvo, u obliku bjanko 
zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika, za uredno ispunjenje ugovora u iznosu do 
10.000,00 kuna. 
 
 
U ____________________, ____________ 2016. godine 
                  (mjesto)                    (datum) 
 
     
 

M.P. 
 
         

    Ponuditelj 
 
       _________________________ 
       (odgovorna osoba ponuditelja) 
 
 
 
 
 


